Mieleszyn, dnia 8 sierpnia 2019 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie usługi pn. „Realizacja usług przewozowych uczniów dowożonych do
placówek szkolnych i przedszkola oraz jego oddziału na terenie Gminy Mieleszyn
wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu w terminie od 2 września
2019 roku do końca roku szkolnego tj. do 26 czerwca 2020 r.”

Specyfikację istotnych warunków
zamówienia opracowano na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.)
oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

Zatwierdzam:
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§ 1 - ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA

Zamawiającym jest Gmina Mieleszyn w imieniu, której postępowanie prowadzi Wójt
Gminy Mieleszyn Artur Hańczak
NIP 7842427501
REGON 631259442
tel.: (61) 4295060 – sekretariat Urzędu Gminy Mieleszyn
faks do kontaktów z oferentami: (61) 4295073
http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl
e-mail do kontaktów z oferentami: oswiata@mieleszyn.pl
osoba do kontaktów: Ewa Nitka pok. Nr 3 (parter)
Urząd Gminy Mieleszyn, tel. (61) 4295068
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
3. Nazwa postępowania: „Realizacja usług przewozowych uczniów dowożonych do placówek
szkolnych i przedszkola oraz jego oddziału na terenie Gminy Mieleszyn z zapewnieniem opieki
nad nimi w trakcie przewozu w terminie od 2 września 2019 roku do końca roku szkolnego tj.
do 26 czerwca 2020 r.”
4. Rodzaj zamówienia: usługi
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie
Internetowej: http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl; Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Mieleszynie Mieleszyn 23, 62-212
Mieleszyn
6. Znak postępowania: 271.6.2019
7. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Ujednolicony tekst Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwana dalej: ustawą Pzp,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1126),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477),
- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184 ze zm.),
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm).
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§ 2 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
8. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne.
Ewentualne użycie w opisie przedmiotu zamówienia określeń i nazw własnych ma jedynie
charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości przeznaczonych do usługi.
Zamawiający wymaga aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe,
techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej. Wskazanie
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych).
11. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art.
29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.
12. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ będą dokonywane w PLN.
13. Do przeliczenia wszelkich wartości występujących w innych walutach niż PLN
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego
(NBP) z dnia otwarcia ofert, przy czym średnie kursy dostępne są pod następującym adresem
internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx
14.Główny kod CPV: 60100000-9
§ 3 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, pismem czytelnym i złożona w
kopercie opisanej zgodnie z postanowieniami § 19 SIWZ.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik
do SIWZ nr 1.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszty
przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art. 93
ust. 4 ustawy Pzp.
5. Wykonawca winien złożyć w prowadzonym postępowaniu ofertę wraz z załącznikami.
6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa.
7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo należy załączyć
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do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie określające rodzaj
i zakres czynności, które może realizować pełnomocnik.
8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub
kopii. W przypadku załączenia kopii dokumentów niezbędne jest potwierdzenie ich za
zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę na wszystkich zapisanych stronach
wchodzących w skład dokumentu.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z
art. 23 oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty.
10. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości, Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Wzory dokumentów dołączonych do SIWZ (zał.), dotyczących Wykonawcy, powinny
zostać wypełnione czytelnie, podpisane i dołączone do oferty.
13. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
14. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte w sposób trwały.
§ 4 – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
§ 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Realizacja usług przewozowych uczniów dowożonych
do placówek szkolnych i przedszkola oraz jego oddziału na terenie Gminy Mieleszyn wraz
z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu w terminie od 2 września 2019 roku
do końca roku szkolnego tj. do 26 czerwca 2020 r.”
1.1. Liczba dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów – 194.
1.2. Liczba dziennych kilometrów przewidzianych do realizacji usługi to około – 250.
1.3. Ilość dni nauki szkolnej – z zastrzeżeniem pkt 1.17 w roku szkolnym 2019/2020 w terminie
do 26 czerwca 2020 r. wynosi około – 189 (2019 r. IX- 21, X-22,XI-19, XII-15 2020 r. , I17, II-15, III-22, IV-18, V-20, VI-20).
1.4. Wykaz dowożonych dzieci (zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr
legitymacji – jeżeli została wydana) zostanie przekazany Wykonawcy do dnia
31.08.2019 r.
1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian na liście dowożonych uczniów (do 20%),
która jest wielkością szacunkową i związaną z tym zmianą adresów zamieszkania dzieci, a
także do wykazu dni nauki szkolnej. Różnica w ilości przewożonych dzieci nie będzie
stanowić roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. O każdej zmianie
Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej, poprzez faks lub e-mail.
1.6. Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie dzieci winno być realizowane
pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu
drogowym, zapewniającymi kierowcy możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich
dzieci na danej trasie oraz osoby zatrudnionej do sprawowania opieki nad dziećmi,
posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym.
1.7. Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty
niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci rano z domu do szkoły i po
południu ze szkoły do domu, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa podczas
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sprawowanej opieki, odbioru dzieci od rodziców/opiekunów i przekazanie pod opiekę
szkoły, odbioru od nauczycieli ze szkoły i przekazanie pod opiekę rodziców oraz pomoc
przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. Wymaga się aby wszystkim przewożonym uczniom
zapewniono w autobusie miejsce siedzące i opiekę. Wykonawca usługi zapewnia opiekę
nad dziećmi i młodzieżą odwożoną po zajęciach szkolnych od momentu opuszczenia przez
dziecko drzwi szkoły do momentu wyjścia dziecka z autobusu na przystanku dla niego
docelowym oraz w momencie dowozu na zajęcia od momentu wejścia dziecka do autobusu
na przystanku do momentu wejścia dziecka do budynku szkoły dla niego właściwego.
1.8. Dzieci powinny być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia
zgodnie z planem i były zabierane, zgodnie z opracowanym harmonogramem dowozów /
odwozów.
1.9. Czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych – godz. 8:00. Odwóz dzieci po zakończeniu zajęć
szkolnych i przedszkolnych (szczegółowe godziny będzie zawierał harmonogram dowozów i
odwozów).
1.10. Wykonawca musi dysponować autobusami w ilości niezbędnej do realizacji zamówienia,
tj. co najmniej dwa ogrzewane autobusy posiadające miejsca siedzące dla pasażerów nie mniej
niż: 55 i 55 osób
1.11. Wykonawca musi dysponować osobami: dwóch kierowców i dwóch opiekunów. Wzrost
liczby pojazdów realizujących zamówienie powoduje wzrost liczby kierowców i opiekunów.
1.12. Każde dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Nadzór nad przewożonymi
dziećmi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i opieki należy do
Wykonawcy.
1.13. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie harmonogramu
dowozów szkolnych. Harmonogram zawierać będzie szczegółowy opis tras przejazdu, a w
szczególności: godziny poszczególnych kursów, liczbę realizowanych km pomiędzy
poszczególnymi miejscowościami oraz liczbę dowożonych dzieci z danej miejscowości.
1.14. Harmonogram dowozów zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z
Wykonawcą do dnia 30 sierpnia 2019 na podstawie projektu harmonogramu opracowanego
przez dyrektora szkoły, po ustaleniu tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych i przedszkolnych.
1.15. Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć
szkolnych lub przedszkolnych, a tym samym zmiany liczby kilometrów, liczby przewożonych
dzieci na poszczególnych kursach oraz godzin poszczególnych kursów. Zamawiający
akceptując ewentualne zmiany ma w szczególności na uwadze dobro dowożonych dzieci oraz
minimalizację kosztów dowozu.
1.16. Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych – niezależnych od przewoźnika
odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi, jako
przewóz okazjonalny, w przypadku: - odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym
od zajęć, - zmiany organizacji pracy szkoły spowodowaną obchodami uroczystości szkolnych,
- czasowej zmiany organizacji ruchu, - niekorzystnych warunków atmosferycznych, - innych
wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne, Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić przewóz dzieci zgodnie z harmonogramem dowozów ustalonym przez dyrektora
szkoły i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
1.17. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług
przewozu dzieci. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia
jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda
materialna, spowodowana działaniem lub zaniechaniem działania Wykonawcy. Wykonawca
zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z
ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58, ze zm.)
oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990,
ze zm.).
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1.18. Kierowcy oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi muszą posiadać ważne badania
lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż
1.20. Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad dziećmi
bezpośrednio w trakcie przewozu) osobą powołaną do sprawowania opieki nad dziećmi nie
może być kierowca pojazdu dokonujący przewozu dzieci na danej trasie.
1.21. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał okazania aktualnych dokumentów
dopuszczających dany pojazd do ruchu (dowodu rejestracyjnego potwierdzającego stan
techniczny pojazdu), a w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem danego pojazdu –
również dokument potwierdzający prawo do dysponowania tym pojazdem oraz dokumentów
potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW oraz zgłoszenia danego pojazdu do
licencji, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
1.22. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym
postępowaniu, zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, przez cały okres realizacji umowy, w kwocie nie mniejszej niż wartość podpisanej
umowy na realizację niniejszego zamówienia.
1.23. Wykonawca może na własny koszt przeprowadzić wizję lokalną miejsca realizacji
zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje, jakie mogą być niezbędne
w przygotowaniu oferty, a w szczególności wgląd do bieżącego harmonogramu dowozów
i odwozów w roku szkolnym 2018/2019 w Urzędzie Gminy w Mieleszynie pokój nr 3 tel;
61 429 50 68
2. Oznaczenie wg CPV:
60.10.00.00 - 9 - usługi w zakresie transportu drogowego.
4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności: kierowcy autobusów.
2) Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia pracowników wykonujących
powyższe czynności na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.).
3) Dane w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia powinny być
na bieżąco, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia stosownych okoliczności,
aktualizowane przez Wykonawcę i przedkładane Zamawiającemu na piśmie. Dotyczy to
również uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych pracowników
nowozatrudnionych.
4) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym
niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie, że wskazani
pracownicy byli w danym okresie zatrudnieni na warunkach określonych w wykazie.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników przez cały
okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, bez wcześniejszego uprzedzenia
Wykonawcy. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, w szczególności co do autentyczności
i zgodności ze stanem faktycznym informacji podanych w wykazie lub innych okoliczności
dotyczących zatrudnienia pracowników, Zamawiający we współpracy z Państwową Inspekcją
Pracy ma prawo podjąć działania zmierzające do wyjaśnienia powstałych wątpliwości.
Wykonawca może zostać zobowiązany do okazania we wskazanym terminie dokumentów
potwierdzających zatrudnienie pracowników.
6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu, oświadczenia lub dokumentów, o których
mowa powyżej, w określonym terminie będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, sankcjonowane na warunkach
określonych w załączonym do SIWZ projekcie umowy. Dodatkowo, w przypadku podejrzenia
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przez Zamawiającego naruszenia obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników na
umowę o pracę Zamawiający powiadomi o tym fakcie właściwe organy, celem
przeprowadzenia stosownego postępowania.
§ 6 - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji usługi będącej przedmiotem umowy – od dnia 2 września 2019 do dnia 26
czerwca 2020 r.
§ 7 – TERMIN PŁATNOŚCI
Termin płatności faktury: zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy – zał. nr 9 do SIWZ.
§ 8 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca przedłoży ważną
licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w treści art. 5
ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r., poz. 58 z późn. zm.)
1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest
złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
- Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał bądź wykonuje w zakresie przewozu dzieci
szkolnych w zakresie i wartości porównywalnej z wartością Zamówienia tj. co najmniej jedno
zadanie o wartości 180.000,00 zł brutto na przewóz dzieci do szkół zgodnie z zał. Nr 4 do
SIWZ.
- Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że dysponuje sprawnym
sprzętem posiadającym ważne w dniu złożenia oferty badanie techniczne w ilości niezbędnej
do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 2 ogrzewane pojazdy typu autobusy o wielkości
zapewniającej miejsca siedzące dla każdego przewożonego dziecka - (wykonawca dołączy
zestawienie pojazdów zawierające minimum dane z tablic rejestracyjnych pojazdu).
- Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia do
prowadzenia pojazdów mechanicznych i przewozu osób na terenie kraju tj. jedna osoba na
każde zadanie która posiada prawo jazdy kat. D tj. 2 osoby oraz jedna osoba na każde zadanie
do opieki nad dziećmi, która posiada przeszkolenie w zakresie BHP i p.poż tj. 2 osoby zgodnie
z zał. Nr 3 do SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
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w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia wykazu
usług – zał. nr 4 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z
przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty, wykazu osób – zał. nr 3 do SIWZ.
§ 9 – PODSTAWY WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy
Wykonawców w okolicznościach o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.
§ 10 – OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ZASADY OCENY OFERT
1. Do każdej oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2a i 2b do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający dokona badania i oceny ofert tj. zweryfikuje poprawność oświadczeń
dotyczących przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
(załączniki nr 2a i 2b do SIWZ) i pozostałych dokumentów złożonych wraz z ofertą, zbada i
oceni oferty pod kątem przesłanek odrzucenia z postępowania oraz kryteriów oceny ofert.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających informacje wynikające z załączników nr 2a i 2b do SIWZ (art.
25 ust. 1 ustawy Pzp)
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić tego w
inny sposób.
5. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych mających wpływ na
wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
6. Spośród ważnych ofert komisja przetargowa w oparciu o przyjęte kryteria oceny dokona
wyboru najkorzystniejszej i zaproponuje jej wybór do realizacji zamówienia publicznego.
7. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i
która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustanowione kryteria.
8. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych.
§ 11 – DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
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1. Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert składa:
1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr1;
1.2. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2a
1.3. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2b,
1.4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy do oddania
Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli
dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
1.5. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w
oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy:
2.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, oraz
licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydane na podstawie ustawy
z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.)
2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty, zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2.4. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2016 r., poz. 719) – według załącznika nr 7
2.5. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z

9

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty - według załącznika nr 4,
2.6. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, (kierowcy) wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 3 oraz
wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów (autobusów), jakimi dysponuje
Wykonawca oraz informację o podstawie dysponowania tymi pojazdami (Załącznik Nr 10 do
SIWZ)
2.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia - według załącznika nr 8.
Uwaga: W myśl znowelizowanych w dniu 22 czerwca 2016 r. przepisów ustawy Pzp, złożenie
przez wykonawcę oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, przed zamieszczeniem przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert jest czynnością
nieskuteczną. Oznacza to, że Wykonawca, który złoży przedmiotowe oświadczenie np. wraz z
ofertą musi ponownie złożyć tenże dokument w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji
zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp – dokument powinien być złożony z datą po otwarciu ofert.
2.8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych (art. 22a ustawy). Zapisy art. 22a ust. od 2 do 6 ustawy stosuje się.
Wykonawca w takim przypadku zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy – załączniki nr 2a i 2b do SIWZ.
2.9. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumenty wymienione w § 11 ust. 2 pkt 2.1. - 2.4.
3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2.1 do 2.3. – składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
3.1.1.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
3.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1. ppkt 3.1.2., powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1. ppkt
3.1.1., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
10

mowa w ust. 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3.2. stosuje się odpowiednio.
§ 12 - PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE
1. Wykonawcy stosownie do treści art. 23 ustawy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
niniejszego zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5
ustawy, natomiast spełnienie warunków wskazanych w SIWZ i których opis został
zamieszczony w § 8 Wykonawcy wykazują łącznie.
3. Każdy z partnerów tworzących konsorcjum (podmiotów występujących wspólnie) składa z
osobna dokumenty określone w SIWZ w § 11 ust. 1 pkt 1.3 oraz ust. 2 pkt 2.1-2.4.
Oświadczenie określone w § 11 ust. 1 pkt 1.2 składa każdy z wykonawców oddzielnie w
zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Pozostałe
dokumenty i oświadczenia mogą być wspólnie składane przez Wykonawców występujących
razem.
4. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zaleca się by
pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców występujących wspólnie. Treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania.
5. Pełnomocnictwo do pełnienia funkcji, o których mowa powyżej winno być podpisane przez
uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz winno być dołączone do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
6. Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
7. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową
realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać
wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie
lub od każdego z osobna.
8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
§ 13 – PODWYKONAWSTWO
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców:
1) Wykonawca, który zamierza przy realizacji zamówienia korzystać z usług podwykonawców
ma obowiązek wskazać w ofercie (w formularzu ofertowym) części zamówienia (zakresu),
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i o ile mu są wiadome nazwy form
tych podwykonawców.
2) Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji
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zamówienia, a także przekazuje informacje o nowych podwykonawcach, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje usług.
3) W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) W przypadku gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział
podwykonawców, ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z
podwykonawcami.
5) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy usług.
6) Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi zgłasza pisemne zastrzeżenia do w/w projektu
umowy. Brak pisemnych zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy.
7) Wykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.
9) Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie części należnego
wynagrodzenia za odebrane usługi nastąpi po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych usług tj:
- kopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę oraz dowód
zapłaty niniejszej faktury oraz
- oświadczenia Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iż Wykonawca nie zalega z żadnymi
zobowiązaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikającymi z zawartej między nimi
umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia.
10) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiarem są usługi, w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na usługi.
11) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12) Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz
bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.
13) Do umów w zakresie podwykonawstwa stosuje się zapisy ustawy Pzp w szczególności od
art. 143a do art. 143d.
§ 14 - OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I
WYKONAWCY
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, posłańca, osobiście,
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faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2018 r. poz. 2188).
3. Każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt
ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres
e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem, należy kierować na adres: Gmina Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212
Mieleszyn, faks: 61 429 50 73, e-mail : gmina@mieleszyn.pl
4. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: Ewa
Nitka, tel 61 429 50 68 oswiata@mieleszyn.pl
§ 15 - WYJAŚNIANIE, ZMIANY I WYCOFANIE OFERTY
1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ Zamawiający umieści na stronie internetowej,
na której udostępniona jest SIWZ.
3. Wykonawca przed terminem składania ofert może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta i oznaczone dodatkowo napisem „ZMIANA".
4. Wykonawca ma prawo - przed upływem terminu składania ofert - wycofać złożoną ofertę
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie powinno być
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta oznaczone dodatkowo napisem
„WYCOFANIE".
§ 16 – ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 17 - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę.
3. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, oraz brak wykazania, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje odtajnieniem informacji o których
mowa w ust. 2.
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.),
które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone do
oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone
napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” z
zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
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5. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy: nazwy i
adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności.
§ 18 - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie
Gminy w Mieleszynie, pokój nr 13 (Sekretariat), do dnia 19.08.2019 r. do godz. 10:30
Koperta z ofertą powinna być oznakowana następująco: „Realizacja usług przewozowych

uczniów dowożonych do placówek szkolnych i przedszkola oraz jego oddziału na
terenie Gminy Mieleszyn wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu
w terminie od 2 września 2019 roku do końca roku szkolnego tj. do 26 czerwca
2020 r.”
2. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust.
2 ustawy Pzp.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 7, w dniu 19.08.2019 r. o godz.
10:45
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym informację o
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu
ofert przekazane zastaną następujące informacje m.in. nazwa i adres Wykonawcy, którego
oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia i warunki płatności.
6. Informacje wymienione w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu zostaną niezwłocznie po otwarciu
ofert
zamieszczone
na
stronie
internetowej
Zamawiającego:

http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl
§ 20 - SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego
zamówienia.
2. Wymienioną w pkt 1 cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ, podając:
cenę netto, stawkę VAT, cenę brutto.
3. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i
właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z
uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili składania oferty.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
6. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy
PZP, spowoduje odrzucenie oferty.
§ 21 - KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania,
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert (nazwa
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kryterium, waga, sposób punktowania):
3.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Nr
1
2

Nazwa kryterium
Punkty
Cena
60
Czas podstawienia autobusu zastępczego 40

Waga
60%
40%

2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium
Wzór
1
C=Cmin/Cx x 60 x waga 60%

gdzie:
C-ilość punktów
Cmin- najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
Cx- cena brutto podana w ofercie
2

W ramach tego kryterium oceniana będzie czas podstawienia autobusu
zastępczego.

Punktacja będzie przyznana w następujących przedziałach:
- do 15 min- 25 punktów
- powyżej 15 min i do 30 min- 10 punktów
- powyżej 30 min i do 45 min- 5 punkty
- powyżej 45 min - 0 punkt
Zamawiający dokona oceny w niniejszym kryterium wg poniższego
wzoru:
S= ilość przyznanych punktów x waga 40 %
3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
6. Ocena punktowa ofert będzie liczbą wynikającą z zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma
oferta za poszczególne kryteria. Punktacja ogółem = Cena + Czas podstawienia autobusu
zastępczego. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
Nazwa kryterium: cena (CC)
CC = Comin / Cobad x Kp x Wc
sposób oceny: Comin – najniższa oferowana cena brutto
Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty
Kp – współczynnik proporcjonalności 100
Wc – waga kryterium oceny – 60 %
Nazwa kryterium: czas podstawienia autobusu zastępczego (GG)
wzór: GG = Gbad/Gmax x Kp x Wc
sposób oceny:
Gbad – czas podstawienia autobusu zastępczego badanej oferty
Gmax – najkrótszy okres podstawienia autobusu zastępczego
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Kp – współczynnik proporcjonalności 100
Wc – waga kryterium oceny – 40 %
§ 22 - WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Jeżeli do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta podmiotów występujących wspólnie
(konsorcjum) przed podpisaniem umowy, podmioty te przekażą Zamawiającemu umowę
regulująca ich wzajemną współpracę.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 musi być zawarta, co najmniej na czas obowiązywania
umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem lub
telefonicznie.
5. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
6. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9
§ 23 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli zajdzie,
co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców zgodnie z zasadami określonych w art. 93
ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp.
§ 24 - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 25 - DOPUSZCZALNE PRZYPADKI ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ
UMOWY
Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, Zamawiający zawarł w projekcie umowy,
który jest załącznikiem nr 9 do SIWZ.
§ 26 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej:
http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl
2. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
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3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu Cywilnego.
Załączniki do SWIZ:
1.Formularz ofertowy – zał. nr 1
2. Oświadczenia wstępne – zał. nr 2a - 2b
3. Wykaz osób – zał. nr 3
4. Wykaz wykonanych usług – zał. nr 4
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – zał. nr 5
6. Oświadczenie dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy – zał. nr 6
7. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych –zał. nr 7
8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 8
9. Istotne postanowienia umowy – zał. nr 9
10. Oświadczenia – wykaz pojazdów – zał. nr 10
11. Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych wynikających z RODO wraz z instrukcją - zał. nr 11
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